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Αςυνόδευτα παιδιά 

 

Στθν Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ζχει ζρκει ζνα τεράςτιο πλικοσ 

προςφφγων και μεταναςτϊν, μεταξφ των οποίων βρίςκονται χιλιάδεσ 

αςυνόδευτα παιδιά. Το 2015 υπολογίςτθκε ότι είχαν ζρκει περίπου 

2.300 αςυνόδευτοι ανιλικοι ςτθ χϊρα μασ, ενϊ μόνο ςτουσ πρϊτουσ 

μινεσ του 2016 καταγράφθκαν πάνω από 1.200. 

Τα παιδιά αυτά τοποκετοφνται ςε  ειδικζσ δομζσ φιλοξενίασ, οι οποίεσ 

όμωσ δεν αρκοφν πολλζσ φορζσ για να φιλοξενθκεί όλο αυτό το πλικοσ, 

με αποτζλεςμα πολλά παιδιά να βρίςκονται  ςε αναμονι και αρκετά να 

παραμζνουν για μεγάλο διάςτθμα ςε αςτυνομικά κρατθτιρια. Μερικά 

από αυτά, πάλι, αποχωροφν μετακινοφμενα προσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ, κάτι που πλζον είναι δυςτυχϊσ εξαιρετικά δυςχερζσ.  

Η Ελλάδα ζχει υποχρζωςθ να εξαςφαλίςει τθν αδιάλειπτθ λειτουργία 

και ενίςχυςθ των εξειδικευμζνων δομϊν φιλοξενίασ των αςυνόδευτων 

ανθλίκων, κακϊσ και να προβλζψει τθν άμεςθ μετεγκατάςταςι τουσ ςε 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Επίςθσ, καλό κα ιταν να λειτουργιςουν και νζεσ μορφζσ 

φιλοξενίασ τουσ, όπωσ θ αναδοχι, που εφαρμόηεται ευρζωσ ςτθν 

Ευρϊπθ. 

Επιπλζον, για τθν περίπτωςθ που οι διακζςιμεσ κζςεισ ςε κατάλλθλεσ 

δομζσ φιλοξενίασ δεν επαρκοφν, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα ϊςτε οι 

ανιλικοι να τοποκετοφνται για τον απολφτωσ αναγκαίο χρόνο, ςε 

χϊρουσ φιλοξενίασ προςωρινοφ χαρακτιρα, όπου κα πλθροφνται 
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ελάχιςτεσ προχποκζςεισ και να μθν κρατοφνται ςε αςτυνομικά 

κρατθτιρια. 

Οργανϊςεισ όπωσ ο Συνιγοροσ του παιδιοφ, θ UNICEF, οι Γιατροί Χωρίσ 

Σφνορα, οι Γιατροί του Κόςμου κ.ά. υποςτθρίηουν τα δικαιϊματα των 

παιδιϊν αυτϊν και ηθτοφν μζτρα για τθν καλφτερθ φιλοξενία που κα 

μποροφςε να τουσ προςφζρει θ χϊρα μασ. 

 

Οι Ελλθνικζσ αρχζσ ζχουν καταγράψει πάνω από 3.300 αςυνόδευτα 

παιδιά και παιδιά μετανάςτεσ που ζχουν ζρκει ςτθν Ελλάδα τουσ 

πρϊτουσ επτά μινεσ του 2016. Πολλά από τα παιδιά ζχουν φφγει από 

τθν βία και τθν εμπόλεμθ κατάςταςθ που επικρατεί ςτισ χϊρεσ τουσ, 

που περιλαμβάνουν τθν Συρία, το Αφγανιςτάν και το Ιράκ. Άλλα ζχουν 

δραπετεφςει από κακεςτϊσ διακρίςεων και απόλυτθσ φτϊχειασ. 

Μόνο ςτθν Ελλάδα χωρίσ ι ζναν υπεφκυνο ενιλικα για να τουσ 

φροντίηει, τα παιδιά αυτά δικαιοφνται φροντίδα και προςταςία από τισ 

Ελλθνικζσ αρχζσ. Όμωσ θ Ελλάδα ζχει χρόνια ζλλειψθ δομϊν φιλοξενίασ 

και ενόσ ςυςτιματοσ προςταςίασ για τα παιδιά και τουσ ενιλικεσ που 

αιτοφνται αςφλου. Αυτοί οι παράγοντεσ ζχουν οδθγιςει ςε 

παρατεταμζνθ αυκαίρετθ κράτθςθ παιδιϊν- ςυχνά ςε απαράδεκτεσ 

ςυνκικεσ- ςε αςτυνομικά τμιματα και ςε κλειςτζσ δομζσ ςτα Ελλθνικά 

νθςιά ενϊ περιμζνουν να μεταφερκοφν ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 

υποδοχισ. 

Τα αςυνόδευτα παιδιά είναι ςυνικωσ πρόςφυγεσ ανιλικοι που 

φτάνουν ςε μια χϊρα αςυνόδευτοι από ενιλικα ο οποίοσ κα είναι 
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υπεφκυνοσ γι ’αυτοφσ. Τα περιςςότερα από αυτά τα παιδιά είναι κάτω 

από τθν θλικία των 14 χρονϊν. 

Η UNICEF εκτιμά ότι ςτθν Ελλάδα ζχουν φτάςει περίπου 27.000 παιδιά 

αλλά ο αρικμόσ αυτόσ προβλζπεται να αυξθκεί. Γενικά από το 40% των 

παιδιϊν που βρίςκεται ςτθν Ελλάδα ωσ πρόςφυγεσ ι μετανάςτεσ μόνο 

το 1/3 από αυτά ζχουν πρόςβαςθ ςε ςπίτια, ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

προςταςία. Σφμφωνα με άλλεσ ζρευνεσ όμωσ, ο αρικμόσ των παιδιϊν 

που ζχει πρόςβαςθ ςε κανονικζσ δομζσ φιλοξενίασ είναι μεγαλφτεροσ 

Επιςτολι του Συνθγόρου του πολίτθ για τα αςυνόδευτα παιδιά, 

πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ. 

Το 2015, ςυνολικά 2.248 αςυνόδευτοι ανιλικοι τοποκετικθκαν ςε 

δομζσ φιλοξενίασ, οι περιςςότεροι των οποίων αποχϊρθςαν 

μετακινοφμενοι προσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, κάτι που πλζον είναι 

εξαιρετικά δυςχερζσ. Μόνο ςτουσ τρεισ πρϊτουσ μινεσ του 2016 

καταγράφθκαν 1.150 αςυνόδευτα παιδιά. 

Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία του ΕΚΚΑ, οι ξενϊνεσ φιλοξενίασ 

αςυνόδευτων ανθλίκων είναι πλιρεισ, με ςυνζπεια πολλά παιδιά που 

αιτοφνται φιλοξενίασ να βρίςκονται αναγκαςτικά ςε αναμονι και 

αρκετά να παραμζνουν για μεγάλο διάςτθμα ςε αςτυνομικά 

κρατθτιρια. 

Ο Συνιγοροσ του παιδιοφ μεταξφ άλλων τονίηει ότι 

 Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι χρειάηεται πριν από όλα να 

αντιμετωπίηονται ωσ παιδιά- υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι ωσ 

παραβάτεσ τθσ μεταναςτευτικισ νομοκεςίασ 
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 Δεν επιτρζπεται απζλαςθ ι επαναπροϊκθςθ αςυνόδευτου 

ανθλίκου 

 Προςωρινόσ περιοριςμόσ τθσ ελευκερίασ κίνθςθσ των 

αςυνόδευτων ανθλίκων μπορεί να δικαιολογθκεί μόνο για τον 

ελάχιςτο χρόνο που απαιτείται για τθν καταγραφι τουσ και για 

τθν αναηιτθςθ κατάλλθλου χϊρου φιλοξενίασ και φροντίδασ τουσ 

 Για τθν περίπτωςθ που οι διακζςιμεσ κζςεισ ςε κατάλλθλεσ δομζσ 

φιλοξενίασ δεν επαρκοφν, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα ϊςτε οι 

ανιλικοι να τοποκετοφνται για τον απολφτωσ αναγκαίο χρόνο, ςε 

χϊρουσ φιλοξενίασ προςωρινοφ χαρακτιρα, όπου κα πλθροφνται 

ελάχιςτεσ προχποκζςεισ, και να μθν κρατοφνται ςε αςτυνομικά 

κρατθτιρια. 

 Χρειάηεται να λειτουργιςουν και νζεσ μορφζσ φιλοξενίασ των 

αςυνόδευτων ανθλίκων, όπωσ θ αναδοχι, που εφαρμόηεται 

ευρζωσ ςτθν Ευρϊπθ. 

Στισ 10 Οκτωβρίου 2016, 15 ςχολεία ςτθν Ελλάδα καλωςόριςαν για 

πρϊτθ φορά παιδιά μεταναςτϊν και προςφφγων από κοντινοφσ 

καταυλιςμοφσ. Σε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Υπουργείο Παιδείασ το 

πρόγραμμα πραγματοποιείται ςτθν Αττικι, Θεςςαλονίκθ και Ήπειρο. Τα 

παιδιά παρακολουκοφν μακιματα από τισ 2μμ ζωσ τισ 6μμ, και 

περιλαμβάνουν μακιματα Ελλθνικϊν, ξζνθσ γλϊςςασ, μακθματικϊν, 

καλλιτεχνικϊν, υπολογιςτϊν και γυμναςτικισ. 

Το πιο ςθμαντικό είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν πρζπει νε γκετοποιθκοφν 

αλλά αντίκετα να παίξουν, να μεγαλϊςουν και να λάβουν τθν Ελλθνικι 

παιδεία όςο μζνουν ςτθν Ελλάδα. 


